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Za sobą mamy wyjątkową zimę. Co prawda - takie zimy kiedyś w naszym kraju były niemal

każdego roku (a bywały nawet bardziej dające się wszystkim we znaki i to wcale nie było zjawiskiem
rzadkim!) - ale w ostatnich latach między jesienią a wiosną mieliśmy miesiące aury niezwykle łaska
wej, z niewielką ilością śniegu i niemal symbolicznymi mrozami. Na dodatek od dłuższego czasu
media - nie tylko polskie - bez ustanku, niemal codziennie, bombardowały cały świat informacjami o
postępującym globalnym ociepleniu. Przy okazji epatowano często dramatycznymi prognozami o top
nieniu lodów Arktyki i Antarktydy oraz lodowców największych łańcuchów górskich na ziemi, co

miało podnosić poziom wód w morzach i oceanach, a w rezultacie - zalewać coraz to nowe powierzch
nie lądów. Podchodząc do owych prognoz z pewnym przymrużeniem oka można było wyobrazić sobie
Holendrów bez ziemi pod nogami, za to brodzących co najmniej po kolana w wodzie oraz polskie
wybrzeże Bałtyku, na którym większość Polaków, opalonych niczym Murzyni z Afryki równikowej

ucieka do wody przed pięćdziesięciostopniowymi upałami... Tymczasem, raz jeszcze okazało się, że do
tego rodzaju prognoz należy podchodzić z ostrożnością i dystansem, bo matka - natura wciąż kryje
tajemnice przez człowieka - mimo wszystko - nieodgadnione.
Z racji takiego przebiegu kilku ostatnich miesięcy skojarzyło mi się, że np. od wielu już lat

politycy wszelkiego autoramentu toczą ciężkie dyskusje na temat militarnego bezpieczeństwa Polski,
gdy tymczasem wystarczy solidna zima i okazuje się, jak bardzo jesteśmy bezradni. Bezradni
jesteśmy również w innych aspektach związanych z najchłodniejszą porą roku, więc polecam
Czytelnikom kilka na ten temat felietonów.
Dla mnie miniona zima miała tylko jeden pozytywny akcent. Oto po kilkunastu miesiącach

oczekiwań ruszył wreszcie kolejne etap rewaloryzacji zamku w Dzikowie. Etap to szczególnie istotny,
gdyż, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, ukaże pełną urodę najcenniejszego zabytku na
szego miasta. Jestem przekonany o tym, że Tarnobrzeżanie i ci, którzy tu zawitają, ujrzawszy

odnowioną bryłę dawnej rezydencji Leliwitów, dostrzegą w niej znakomity przykład architektury
staropolskiej - pełnej dostojeństwa, wielkiej architektonicznej klasy, a przy tym typowo polskiej,

rodzimej, urzekającej ciepłem i gościnnością.
Etap rewaloryzacji, który nas czeka, przyniesie nie tylko odnowienie zewnętrznego wyglądu
zamkowej bryły, ale też ciągu historycznych wnętrz parteru. O takim zakresie prac (w wyniku wielu
dyskusji - trudnych ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych) zadecydował odpo
wiedzialny za miejskie inwestycje wiceprezydent Andrzej Wojtowicz. Dzięki tej decyzji jesienią przy

szłego roku zamek zajaśnieje pełnym blaskiem, a zwiedzający obejrzą komnaty znajdujące się między
zamkową Kaplicą, a Salą Sejmową. Dokładne informacje na ten temat publikujemy w bieżącym
numerze DZIKOVIL Przy okazji - prezentujemy koncepcję przyszłości tarnobrzeskiego Muzeum, naj
starszej miejskiej instytucji kultury. Wszystko wskazuje na to, że zbliżając się do dwudziestolecia

swojej działalności, za sprawą odrestaurowanego zamku dzikowskiego, znacznie rozszerzy ono za

kres merytorycznych zainteresowań. O tych sprawach traktuje odrębny artykuł.
Zabytki to przysłowiowy temat - rzeka. Szybko upływający nam ludziom początków XXI wieku
czas oraz dość gwałtowne, czasem radykalne zmiany zachodzące w Polsce sprawiają, że nawet nie
dostrzegamy obiektów, które powoli stają się zabytkami. O jednym z nich, wzbudzającym wiele emo

cji wśród Polaków, pisze wszędobylski Puzon. Oprócz tego Czytelnik znajdzie też ciekawe opowieści o
obrazach, w tym o miniaturach zamieszczonych w słynnym „Kodeksie Baltazara Behema”.
Mimo, iż upragniona (wyjątkowo chyba w tym roku !) wiosna zachęci wszystkich do wyjścia

w plener, czas oczekiwania na nią radzimy zająć czytaniem kolejnego i ciekawego (mamy nadzie

ję) numeru DZIKOVII.
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KOLEJNY ETAP
W pierwszych dniach lutego wznowione zosta
ły prace remontowe w dzikowskim zamku. Przerwa
w nich trwała co prawda nieco ponad rok, jednak
nie oznacza to, że w kwestii rewaloryzacji najcen
niejszego zabytku Tarnobrzega nic przez ten czas się
nie działo. Wiadomo, że na ten etap (podobnie jak
wszystkie pozostałe) trzeba było starać się o tzw.
środki zewnętrzne. Są to w głównej mierze pienią
dze z funduszy europejskich, które wraz z tymi gwa
rantowanymi przez tarnobrzeski samorząd mogą
przynieść pożądane efekty. Wbrew oczekiwaniom
okazało się, że w obecnym „rozdaniu” unijnego
wsparcia można pozyskać jedynie 3 min złotych,
oczywiście po złożeniu kompletnych wniosków i speł
nieniu wszystkich kryteriów określonych przez pod
karpacki Urząd Marszałkowski. Wymogi te zostały

spełnione, ale w tej sytuacji finansowej należało pre
cyzyjnie określić zakres prac i cele jakie chcemy przez
nie osiągnąć. Po wielu dyskusjach w zespole nadzo
rującym tę inwestycję, zakres prac na lata 2010-2011
określił wiceprezydent Tarnobrzega Andrzej Wojto
wicz. Niewątpliwie zakres ten - biorąc pod uwagę
realne możliwości - jest optymalny i z pewnością
zapewnia uzyskanie wielu efektów, na jakie wszy
scy czekają już od wielu, wielu lat.
Jesienią2011 roku wszyscy zobaczą już zam
kową bryłę w pełnej okazałości. Odnowione będą
nie tylko tynki — na elewacjach pojawi się kamieniarka w postaci typowych dla polskich zamków
obramień okiennych i portali wejściowych. Kamieniarkę tę projektował już prof. W. Krzyżanowski
w... 1928 roku, ale nie została nigdy wykonana.

Prace rewaloryzacyjne III etapu - zrywanie parkietu

Teraz znakomicie podniesie walory estetyczne ca
łej budowli i sprawi, że będzie ona odbierana jako
„prawdziwy” zamek.
W oknach i drzwiach zostanie zamontowana
nowa, właściwa stolarka w naturalnym, nieco przy
ciemnionym kolorze drewna. Spośród istniejących
okien zostaną zachowane okna neogotyckie znajdu
jące się w zachodniej ścianie najstarszego skrzydła
zamkowego oraz wielkie okna wpuszczające światło
do Kaplicy i Sali Sejmowej. Z uwagi na walory za
bytkowe i techniczne te właśnie okna będą poddane
gruntownej konserwacji i zamontowane na nowo w
swoich dotychczasowych ościeżach. Do środkowych
kwater okna Kaplicy zostanie wprawiony witraż z
wizerunkiem Matki Bożej Dzikowskiej, opracowa
ny na podstawie najstarszej grafiki, pochodzącej jesz
cze z XVII wieku, wyobrażającej naszą Madonnę, au
torstwa Jana Aleksandra Gorczyna.
Wszystkie elewacje zamkowe zostaną gruntow
nie odnowione, a ich kolorystyka będzie nieco rozja
śniona (w tej barwie są już pomalowane wyremon
towane podczas wymiany dachu kominy). Ich cokół
pokryje kamienna okładzina.
Gruntownie odnowione zostaną elementy wy
stroju zewnętrznego, takie jak tarcze zegarów sło
necznego i mechanicznego, tarcze z herbami Tarnow
skich i rodów z nimi skoligaconych, jakie znajdują

się na ryzalicie północnym. Po dokonanej konserwa
cji uruchomiony zostanie zegar na wieży, gdzie za
montowanych zostanie 6 dzwonów. Będą one wygry
wać kuranty — z pełną melodią o każdej pełnej go
dzinie, oraz jej określonym fragmentem o każdym
kwadransie. Wygrywana kurantami będzie melodia
popularnej (szczególnie w Tarnobrzegu!) pieśni „Kra
kowiak Kościuszki”, zwanej też „Krakowiakiem ko
synierów”, a zaczynającej się od słów „Bartoszu, Bar
toszu...”. (Ogół Polaków sądzi, iż pochodzi ona z cza
sów insurekcji kościuszkowskiej, jednakże niedaw
no ustalono, że powstała ona w roku 1837, a jej au
torem jest zapomniany dziś poeta i działacz niepod
ległościowy Marceli Skałkowski).
Jak informowałem w jednym z numerów Dziko
wa, bryła zamkowa uzyska iluminację świetlną dzię
ki której w godzinach wieczornych i nocnych wydo
byte zostaną wszystkie jej walory plastyczne. Upo
rządkowany też zostanie zamkowy dziedziniec - jego
obniżoną nieco nawierzchnię pokryje bruk z drobnej
kostki granitowej. Jej ciekawym elementem będzie
rysunek pieczęci dzikowskiej zaprojektowanej jeszcze
przez F.M.Lanciego w I połowie XIX w. Pieczęć o śred
nicy trzech metrów zostanie wykonana z różnobarw
nej kostki granitowej z elementami mosiężnymi.
Istotną częścią przyjętego zakresu prac w tym
etapie rewaloryzacji będzie odtworzenie ciągu hi-
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storycznych wnętrz parteru. Do stanu znanego z
fotografii, inwentarzy czy opisów zamku zostaną
przywrócone kolejno Kaplica, Biblioteka, Gabinet
Antyczny, Toaleta i Sypialnia Hrabiego, Pokój Bia
ły, poczekalnia, pokój Michała Marczaka i Sala Sej
mowa. Ciąg tych wnętrz jest najbardziej autentycz
ny, gdyż ich układ pochodzący jeszcze z XV-XVII
wieku, zachował się bez jakichkolwiek zmian i prze
róbek, a przy tym do naszych czasów dotrwała więk
szość elementów tworzących ich pierwotne wypo
sażenie. Po dokonaniu ich konserwacji i przy nie
zbędnych uzupełnieniach to właśnie te wnętrza
przywrócą klimat zamku Tarnowskich. W ciągu
komnat o jakich mowa jedynie Sala Wielka (Sej
mowa) zostanie skomponowana nieco inaczej. Wo
bec zniszczenia podczas pamiętnego pożaru zam
ku w grudniu 1927 roku pięknych szaf bibliotecz
nych i braku księgozbioru, nie będziemy odtwarzać
tego wyposażenia. Zachowamy jednak klimat tego
co było, gdyż ściany pokryje wytworna boazeria za
projektowana na wzór boazerii projektowanych dla
zamku jeszcze w XIX wieku. Powtórzy ona rytm i
wielkość szaf jakie spaliły się w grudniu 1927 roku;
w nową boazerię zostaną wmontowane te same por
trety, jakie niegdyś tu były umieszczone.

Do właściwego stanu zostaną też doprowadzo
ne korytarze i hall przed Salą Sejmową. Zamonto
wana będzie winda dla osób niepełnosprawnych, co
umożliwi ludziom dotkniętym przez los swobodny
dostęp do wszystkich ekspozycji urządzonych w wy
remontowanej rezydencji.
Naturalnie, zamek zostanie wyposażony we
wszystkie niezbędne, a przy tym wykonane wedle
najnowocześniejszych technologii, instalacje, tj. cie
płowniczą, elektryczną wodno-kanalizacyjną prze
ciwpożarową i antywłamaniową zaś największe
wnętrza zamkowe - Kaplica i Sala Sejmowa będą
zaopatrzone także w klimatyzację.
Należy zaznaczyć, że mimo iż w tym etapie przewi
duje się wykonanie wszystkich prac i wyposażenie
jedynie części wnętrz parteru, to równolegle w pozo
stałych będą wykonane wszystkie tzw. roboty brud
ne (instalacje, tynki, wyburzenia wtórnych ścian
działowych itp.). Pozwoli to na szybkie ukończenie
remontu i wyposażenie kolejnych wnętrz zamkowych
w następnych latach.
Najbardziej istotne jest to, że w ciągu najbliższych
18 miesięcy zamek odzyska swój blask, a zwiedzający
będą mogli obejrzeć zrekonstruowane historyczne wnę
trza, znakomicie oddające klimat dawnej rezydencji.
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DWIE DEKADY I CO DALEJ?
Na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku
niepostrzeżenie minęła dwudziesta rocznica roz
poczęcia remontu zabytkowego spichlerza na Wymysłowie, który miał się stać siedzibą organizo
wanego wówczas Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega. Niektórzy obserwatorzy mieli wówczas
wątpliwości co do takiej lokalizacji Muzeum uwa
żając, poniekąd słusznie, że najbardziej „natural
nym” i odpowiednim do tego budynkiem byłby za
mek w Dzikowie. Zapominali jednak o tym, że w
tamtym czasie i okolicznościach postulat takiego
ulokowania nowej instytucji był niemożliwy i nie
realny, i to z wielu powodów.
Tymczasem, mimo różnych problemów, bra
ku środków finansowych i materiałów niezbęd
nych do realizacji wszystkich prac remontowych
i adaptacyjnych, szalejącej inflacji i radykalnych

zmian jakie dokonywały się podówczas w naszym
kraju, zdołano przeprowadzić rewaloryzację spi
chlerza, urządzić go i 28 maja 1992 roku udostęp
nić zwiedzającym pierwsze ekspozycje. Odrodzo
ny w międzyczasie samorząd lokalny pozyskał
tym samym pierwszą własną placówkę kultury.
Muzeum rozpoczęło intensywnie gromadzić i
poszerzać niezwykle skromne początkowo zbiory,
opracowywać je; pozyskiwano też książki tworzą
ce zalążek przyszłej muzealnej biblioteki nauko
wej, oraz materiały pomocnicze. Starano się orga
nizować nowe, atrakcyjne wystawy, a ich werni
saże łączyć z koncertami muzyki poważnej lub re
citalami gwiazd polskiej estrady.
W muzealnych murach można więc było między
innymi usłyszeć zespoły muzyki dawnej - Camerata Cracovia i Fiori Musicali, Wandę Polańską

na temat dziejów Tarnobrzega, ludzi i wydarzeń z
nim związanych. Dotychczas ukazało się blisko 100
tego rodzaju publikacji.
Oprócz spełnienia jednego z podstawowych za
dań merytorycznych Muzeum zyskiwało spore środki
z ich sprzedaży (koszty wydania książek były pokry
wane w większości przypadków z pieniędzy otrzy
mywanych na ten cel od sponsorów a honorariów
autorskich nie braliśmy), co razem z funduszami two
rzonymi z wykonywanych usług konserwatorskich i
poligraficznych dawało placówce nawet 30 procent
jej rocznego budżetu. Dzięki temu możliwe było wy
posażenie instytucji w niezbędne sprzęty różnego ro
dzaju, a nawet zakup fortepianu koncertowego.
Obok pozyskiwania eksponatów i środków fi
nansowych, Muzeum podjęło też kilka ważnych te
matów badawczych, z których najważniejszymi były
zagadnienia związane z rodem Tarnowskich, dzie
jami zamku i kolekcji dzikowskiej oraz królem Sta
nisławem Leszczyńskim i konfederacją dzikowską.
Badania te okazały się niezwykle przydatne w ostat
nich latach, gdy przygotowywano dokumentację re
waloryzacji i urządzenia zamku w Dzikowie. Dzięki
temu można było szybko i bez ponoszenia jakichkol
wiek nakładów, przygotować całościową koncepcję
rewaloryzacji zamku i urządzenia w nim stosownych
ekspozycji muzealnych.
Naturalnie, najbardziej widocznym „przeja
wem” pracy Muzeum w odbiorze tzw. szerokiej pu
bliczności są oczywiście wystawy. W 400 rocznicę
podpisania aktu lokacyjnego naszego miasta, 28
maja 1993 roku, uroczyście otwarto ekspozycję stałą

śpiewaków z Teatru Balszoj w Moskwie i z Opery
Lwowskiej, filharmoników z Kielc i Rzeszowa, a
także zespoły Skaldowie, No To Co, Wawele, Kry
wań, Gang Marcela, Pod Budą, Waldemara Koco
nia czy Janusza Hryniewicza.
Zapraszano też luminarzy polskiej nauki - przy ul.
Pawłowskiego mogliśmy poznać i usłyszeć wykłady
profesorów Alfreda Majewskiego, Aleksandra Gieysz
tora, Tadeusza Chrzanowskiego, Feliksa Kiryka, Ka
zimierza Kuśnierza, Kazimierza Kowalskiego, Maria
na Tatary, czy Adolfa Józwenki. Organizowano sesje
naukowe i konkursy dla młodzieży szkolnej.
W pierwszych latach działalności Muzeum pro
wadziło profesjonalne - pracownię konserwacji me
bli i drukarnię. Pozwoliło to na wykonanie we wła
snym zakresie zarówno konserwacji mebli zabytko
wych posiadanych przez Muzeum jak i wydanie sze
regu drobnych wydawnictw jak katalogi wystaw,
zaproszenia, plakaty itp., a także przyjmowanie zle
ceń na usługi w tym zakresie z zewnątrz.
Ogromnie ważnym zadaniem podjętym przez
młodą placówkę była działalność wydawnicza. Dziś
mało kto już pamięta o tym, że do momentu po
wstania Muzeum czegokolwiek o Tarnobrzegu moż
na było dowiedzieć się jedynie z trudno dostępnych,
przedwojennych publikacji M. Marczaka i napisa
nych przed I wojną światową „Pamiętników wło
ścianina” J. Słomki. Niemal od pierwszych dni swo
jej pracy Muzeum zaczęło intensywnie nadrabiać
wieloletnie zaległości w tym zakresie. Od roku 1993
zaczęły ukazywać się więc albumy, reprinty, mono
grafie, opracowania naukowe i popularnonaukowe

Budynek spichlerza przed remontem
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Koncert zespołu muzyki dawnej „Camerata Cracooia”

„Dzieje Tarnobrzega”, w następnych latach regu
larnie wzbogacaną i rozszerzaną o nowe zagadnie
nia i muzealia. Imponująco przedstawia się lista
wystaw czasowych. Tych tarnobrzeskie Muzeum
przygotowało około osiemdziesięciu - wśród nich
były wyjątkowe, wręcz pionierskie w historii mu
zealnictwa polskiego, jak np. ekspozycja poświęco
na „Jędrusiom” czy prezentacja rękopisu „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza, jaka miała miejsce
w roku 200-lecia urodzin Wieszcza. Wystawy przy
gotowywano zazwyczaj z racji przypadających tzw.
okrągłych rocznic wydarzeń, urodzin czy śmierci.
Ich tematyka była niezwykle różnorodna, zarówno
w zakresie wystaw o charakterze regionalnym jak
i ogólniejszym, a niejedna z ekspozycji przygotowy
wanych i prezentowanych potem publiczności do
wodziła związków Tarnobrzega i jego okolic, nie
raz ciekawych i silnych, z historią i kulturą Polski
na przestrzeni jej przeszło tysiącletnich dziejów.
Mijały niezwykle pracowite lata dla niewielkie
go, bo liczącego zaledwie 7 pracowników zespołu. Na
koncie placówki przybywało wydanych publikacji,
przygotowanych i zrealizowanych wystaw, lekcji mu
zealnych dla młodzieży wszystkich typów szkół, kon
certów, wykładów i innych form działalności. Mimo
dysponowania niezwykle skromnymi funduszami co
raz bardziej powiększały się gromadzone nieustan
nie zbiory. Kiedy Muzeum powstawało jego stan po
siadania był wręcz ubogi, zwłaszcza jeśli chodzi o
muzealia; teraz od pewnego czasu dotychczasowa sie
dziba instytucji przysłowiowo „pęka w szwach”, gdyż
niemal lawinowo rosną zbiory, przede wszystkim dzię
ki licznym ofiarodawcom. Jednocześnie, z biegiem

czasu dało się coraz bardziej odczuwać, że dotychcza
sowa formuła działalności Muzeum w tym miejscu i
kształcie organizacyjnym powoli wyczerpuje się i to
właściwie w każdym aspekcie i wymiarze.
Te konstatacje szczęśliwie zbiegły się w czasie z de
cyzją władz miasta o rozpoczęciu tak długo postulo
wanego i oczekiwanego remontu zamku dzikowskie
go z przeznaczeniem go na potrzeby Muzeum. Fakt
ten otwiera zupełnie nowe perspektyw rozwojowe
przed placówką, nie tylko podnosząc jej rangę, ale
też możliwości stopniowego przekształcenia małej
instytucji w znaczące nie tylko w regionie podkar
packim Muzeum. Dlaczego?
Rozpoczynając rewaloryzację zamku było wia
domym, że podstawowym postulatem wiążącym się
w przyszłą ekspozycją w jego wnętrzach jest resty
tucja tzw. kolekcji dzikowskiej. Opracowany pro
gram zagospodarowania wnętrz zamkowych prze
widuje częściową ich rekonstrukcję do stanu histo
rycznego, częściowo zaś wyposażenie pozostałych
sal w sposób zbliżony do tego jak wyglądały nie
gdyś, znanych z dawnych opisów, inwentarzy czy
fotografii. Ten program obejmie łącznie 24 wnętrza;
w pozostałych czterech pomieści się wystawa po
święcona historii miasta Tarnobrzega oraz ekspo
zycje czasowe. W odnowionym zamku będzie więc
prezentowana archeologia Tarnobrzega, odtworzo
ne historyczne wnętrza rezydencji Tarnowskich (a
zarazem pokaz kolekcji dzikowskiej) oraz Konfede
racja Dzikowska i dzieje Tarnobrzega od założenia
miasta po połowę XX wieku.
Zamek dzikowski i przygotowywana w jego murach ekspozycja nie wyczerpuje jednak wszystkich
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daje się zatem, że pokazanie kultury materialnej i
duchowej mieszkańców Tarnobrzega i regionu laso
wiackiego w oparciu o niezastąpione „Pamiętniki
włościanina” Jana Słomki, jest tutaj koniecznością.
Pokazanie tamtej rzeczywistości powinno być
swoistym punktem wyjścia do zaprezentowania geo
logii regionu, odkrycia złóż siarki i początków prze
mysłu siarkowego, następnie poszczególnych etapów
jego rozbudowy i rozwoju.
Tworząc specjalny oddział MHMT w spichle
rzu pod nazwą „Muzeum Górnictwa i Przemysłu
Siarkowego” nie powinno się ograniczać przyszłej
ekspozycji tylko do tytułowej problematyki, ale sta
rać się ukazywać także wpływ „Siarkopolu” na Tar
nobrzeg —jego rozwój przestrzenny i urbanistyczny,
a także społeczny i kulturowy. Ogromna problema
tyka związana z KiZPS „Siarkopol” w Machowie i
innymi przedsiębiorstwami górniczymi w Jeziorku,
Grzybowie, Baszni i Osieku, nie może przesłonić in
nych, jakże ważnych zagadnień związanych z prze
mysłem siarkowym takich chociażby jak budowa
wielu osiedli (np. 1000-lecia czy „Siarkowiec”), po
wstanie ośrodków kultury („Tapima”, Młodzieżowy
Dom Kultury, Wojewódzki Dom Kultury Zagłębia
Siarkowego, Zamek w Baranowie Sandomierskim),
sportu (KS „Siarka” Tarnobrzeg), innych instytucji
(Zespół Szkół Górniczych im. S. Staszica) czy imprez
(Barbórkowa Drama Teatralna).

zagadnień związanych z dziejami naszego miasta.
Ponieważ dotychczasowa siedziba Muzeum - daw
ny spichlerz przy ul. Pawłowskiego pozostanie na
dal w jego gestii jako pierwsza siedziba tej instytu
cji i - co ważniejsze — obiekt, który ze względów kon
serwatorskich nie może już pełnić innej funkcji poza
wystawienniczą, planuje się tutaj stworzenie kolej
nej, ważnej części prezentacji dziejów Tarnobrzega.
Znajdzie się tu część etnograficzna - jest to chyba
zrozumiałe w mieście, którego podstawowym opisem
historycznym pozostają „Pamiętniki włościanina”,
nieformalnej stolicy regionu lasowiackiego, w regio
nie Jana Słomki, Ferdynanda Kurasia i Wojciecha
Wiącka. Nie można zapominać, że od początku swo
jego istnienia Tarnobrzeg był - formalnie i praktycz
nie - swoistym centrum gospodarczym dla okolicz
nych wsi i ich mieszkańców. Już przywilej fundacyj
ny miasta wydany przez króla Zygmunta III Wazę
precyzyjnie określał terminy targów i jarmarków,
jakie miały się tu odbywać w środy i piątki. Ta rola i
funkcja Tarnobrzega przetrwała aż do połowy XX
wieku, a nawet nieco dłużej. Kultura włościan była
tu więc obecna przez ponad trzy wieki. Niezależnie
od tego sami mieszkańcy dawnego Tarnobrzega
(trudno ich zwać mieszczanami, bo byli nimi jedy
nie formalnie) - poza Żydami i pojedynczymi repre
zentantami inteligencji - nie byli ludźmi, których
życie odbiegało dalece od wzorców chłopskich. Wy-

Polskie piękne Madonny

ALEKSANDRA JANAS

MATKA BOSKA OSTROBRAMSKA
Kolorystyka, natężenie światła i układ fałd wska
zują na renesansową proweniencję dzieła, co po
twierdzają badania specjalistów. Potwierdzają to
również historyczne wzmianki mówiące, iż pierw
szy obraz Madonny umieszczony na murach znisz
czał pod wpływem warunków atmosferycznych, po
zbawiony był bowiem ochrony i zadaszenia. Dru
gi obraz pojawił się pod koniec XVI bądź na po
czątku XVII wieku i niedługo potem „obudowano”
go kaplicą, początkowo drewnianą a po jej poża
rze, murowaną która z niewielkimi zmianami do
czekała naszych czasów.
Ten, drugi w dobie staropolskiej, po Matce Bo
skiej Częstochowskiej pod względem spopularyzo-

Obraz Matki Bożej Miłosiernej umieszczony
został na jednej z 9 bram, strzegących, wraz z murami obronnymi, bezpieczeństwa Wilna, zwanego
Grodem Gedymina. Opasanie miasta miało miej
sce w początkach XVI wieku, za panowania Alek
sandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego (1506
- 1522) a obraz, słynącej potem łaskami Matki
Bożej, zawisł na bramie, zwanej Ostrą, wiodącą w
kierunku Miednik Królewskich. Dziś to jedyna po
zostałość murów obronnych.
To obraz cudowny i bardzo piękny. Pierwszy
w polskiej ikonografii wizerunek Bożej Rodziciel
ki bez Jezusa, odbiegający od spopularyzowanego
w dobie gotyku ujęcia i formy przedstawienia.

I
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0 DZIWIĄ
nierównej różowawej barwie. Całość obrazu mocno
wysmuklona, kojarząca się z postaciami El Greca.
Taka Matka Boska Ostrobramska de facto nie
jest nam znana. W XVIII wieku „ubrana” została w
srebrną, trybowaną ornamentem kwiatowym suk
nię, spoza której widoczna jest tylko twarz i dłonie.
Wokół szyi rozwieszono sznury pereł, które tak ulu
biła Barbara Radziwiłłówna; stąd podejrzenie, iż to
jej twarz uwiecznił malarz. Niestety, wg zapisów hi
storycznych i badań, obraz powstał pół wieku po
śmierci ukochanej żony Zygmunta Augusta. W ołta
rzu dookoła obrazu, wiele cennych wotów, z których
w pamięć najbardziej wpisał się srebrny rogal księ
życa w dolnej części ołtarza. Do rozsławienia Pani
Korony i Litwy najbardziej przyczynił się Adam Mic
kiewicz i od czasów „Pana Tadeusza” stała się pa
tronką północno-wschodniej części Polski, tak jak w
południowo-zachodniej króluje Pani Jasnogórska.
Nieznany poeta tak sławił Ostrobramską Panią:
Królowej z Jasnej Góry chyba nie urażę,
Ze Panna z Ostrej Bramy bliższym mi obrazem.
Nie patrzy po królewsku z dziecięciem u tona
Lecz z kaplicy przegięciem głowy pochylona
Spogląda w serce ludu, co jest Jej dziecięciem,
„Witaj Panno” śpiewając z serdecznym przejęciem.

wania, wizerunek Bogarodzicy, przedstawia piękną
kobietę, spowitą w zwoje szat, w półpostaci, w po
kornej postawie podporządkowania wobec Stwór
cy. Poprzez układ rąk przywodzi na myśl zlęknioną
dziewczynę podczas sceny Zwiastowania. Jest sku
piona, poważna, poddana. Ale Jej oblicze to twarz
kobiety młodej ale i dojrzałej, odzianej w chustę i
welon, z bijąca powagą, może wręcz troską. Ten
smutek kojarzy nam się z kolei z cierpieniem po
złożeniu Syna do grobu. Nie rozpacza już, przyjęła
to co nieuniknione, wola Boga wypełniła się, ale
Matczyne serce wciąż krwawi. Głowa w lekkim półukłonie i spuszczone, przykryte powiekami oczy,
wyrażają zasłuchanie, stąd przypisane Jej nazwy
Matka Boża Pocieszenia, Miłosierdzia. Ona słucha
naszych próśb i wyprasza łaski.
Otoczona złotymi promieniami, tworzącymi
aureolę i tło górnej części, głowa, okryta jest ciem
noniebieskim płaszczem ze złotą obszywką, której
nić połyskuje zielenią. Pod „kapturem” płaszcza
wokół twarzy biały welon, z błękitnym odcieniem
zbliżonym do owijki-szala udrapowanego poniżej
szyi, częściowo zakrywającym czerwoną suknię, z
długimi, szerokimi rękawami, z których piękne dło
nie, o smukłych palcach krzyżują się na piersiach.
Na przegubie lewej ręki bransoletki z koralików o
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Mieli Grecy Akropol - Kapitol Rzymianie,
Myśmy mieli to wszystko w naszej Ostrej Bramie!
Obraz namalowany został na 8 dębowych de
skach farbami temperowymi i ma wymiary 200 x
163 cm. Jest prawdopodobnie naśladownictwem
rozpowszechnionego w całej Europie, w formie
odbitki miedziorytniczej, wizerunku Matki Bożej
autorstwa Flamandczyka Martina de Vos. Podob
ny obraz znajduje się w Krakowie w kościele pod
wezwaniem Bożego Ciała.

I widziałem jak drgały w świec blasku powieki
Gdy lud tłumnie przychodził w wieczór na Opieki.
I kiedy się oddawał Pod Twoją Obronę
Ty go rąk skrzyżowaniem garnęłaś do łona.
W końcu powiem po prostu, na pewno nie skłamię,
Ze najłatwiej się było modlić w Ostrej Bramie.
Dziw brał, że ja przed Bogiem „wieczysta niemowa”
Tutaj łatwo do serca sięgałem po słowa.
Byliśmy tak bezpieczni Pod Twoją Obroną...
Czy nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono'?.

ALEKSANDRA JANAS

KODEKS BALTAZARA BEHEMA
Karola Wielkiego, dwieście lat wypraw krzyżowych;
niewielka spuścizna literacka, toporny w pierwszej
fazie, naśladowczy styl romański, skromne archiwa,
bądź dużo późniejsze przekazy kronikarzy. W Pol
sce - wreszcie zjednoczone plemiona zachodniosłowiańskie dzieli Krzywousty, by uniknąć bratobójczej
walki o tron, a Konrad Mazowiecki w dobrej wierze
bez nadań lennych sprowadza Krzyżaków i, mimo
grunwaldzkiego zwycięstwa, jarzmo niemieckiego
parcia na wschód przez wieki, doprowadza w końcu
do straszliwej II wojny światowej. Daleka, wciąż z

Zawsze lubiłam średniowiecze. Była to raczej
podświadoma tęsknota za czasami pięknych panien
w długich sukniach, królów w koronach, walczących
w zbrojach rycerzy, smoków i barwnych postaci jak z baśni, ubogich świętych, błędnych i szlachet
nych rycerzy - niż wiedzy o tych odległych czasach.
Przyniosła mi ją dopiero historia, jako przedmiot
nauki i lektury szkolne (wtedy czytało się jeszcze
obowiązkowo kanon literatury europejskiej- Pieśń
o Rolandzie, Tristana i Izoldę, dzieje Heloizy i Abelarda). Apotem, już na studiach, rozszerzyłam wie
dzę poprzez rewelacyjną „Jesień Średniowiecza”
Huizingi i świadomy dobór literatury, po którą się
gam i teraz (choćby seria „Królowie przeklęci”).
Jakaż to niezwykła epoka, ileż mocy i pasji w
tych porywczych barwnych, postaciach. Fakt, w każ
dej epoce dzieją się rzeczy wielkie, doniosłe, ale i
straszne, wojny i grabieże, epokowe odkrycia i cho
re, małostkowe czyny; jak świat stary walka o wła
dzę, sławę i majątek zaprzątała umysły i wyzwalała
najróżniejsze emocje. I wszystkim się wydawało, że
tych złych najwięcej było w średniowieczu: bo naj
pierw upadek cesarstwa rzymskiego - imponującej
cywilizacji mądrości, którą wciąż podziwiamy, i pięk
na, w jakie się wczytujemy i odkrywamy, w zacho
wanej architekturze, rzeźbach, mozaikach... i filozo
fii, która jest fundamentem współczesnych myślicieli.
A tu Wandale, Goci, Hunowie, Wikingowie i inne ple
miona dokonują podboju Europy od północy po Ape
niny, potem Arabowie i Tatarzy grabią i niszczą od
wschodu aż po Pireneje, mroczna epoka Merowingów i Kapetyngowie, wreszcie zjednoczone państwo

Kodeks Baltazara Behema
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białymi plamami i znakami zapytania epoka. Czym
tu się zachwycać? A jednak!
Prawdziwy mediewista sprawnie tłumaczy
łacińskie księgi i dokumenty, ba, posiada orientację
w językach starożytnych Greków, Aramejczyków czy
Żydów (jidisz, herbrajski) i innych. Daleko mi do nich,
ale i nie przekazy w piśmie są w centrum mego zain
teresowania - kocham malarstwo i „czule” reaguję na
piękno ukryte w każdym przekazie wiążącym kre
ski, kolory i plamy w jedną całość, dla uchwycenia
uroków chwili czy przekazaniu czegoś potomnym, od
rysunków naskalnych, mozaik i fresków po malar
stwo nowożytne. A i badaczy „przeszłości w pismach”
jest wielu i większość starych tekstów przetłumaczo
no, można więc, to czego nie „mówi” rysunek doczy
tać i wzbogacić swą wiedzą o konkretne opracowa
nia. I w cyklu, który pragnę zainaugurować tym ar
tykułem chciałabym przybliżać PT Czytelnikom Dzikovii, dzieła mało znane, a piękne i ciekawe.
Rozpocznę od słynnego Kodeksu Baltazara Behema z początku XVI wieku. Cóż to za średniowie
cze, powie ktoś, to w Italii pełny rozkwit renesan
su. W Italii, ale nie w Polsce, a że malowideł gotyc
kich u nas bardzo mało, miniatury tej księgi należą
do najwcześniejszych i jakże pięknych, a sama księ
ga to wielki skarb rękopiśmiennictwa świeckiego i
iluminacji. Zawiera 379 pergaminowych kart zawie
rających zbiór przywilejów, statutów i ustaw cecho
wych miasta Krakowa, spisanych w trzech językach
(łacińskim, niemieckim i polskim) na polecenie, po
chodzącego z Norymbergii, a mieszkającego w Kra
kowie notariusza - kancelisty Baltazara Behema.
Zdobi go 27 miniatur ukazujących godła cechowe,
bądź pracę rzemieślników niektórych cechów.
Patrzę na ludwisarzy. Panoramiczny, kolorowy
rysunek ukazuje dwóch dostojników i dwóch rze
mieślników na podwórzu ludwisarskiego warszta
tu, otoczonego murem, za którym w delikatnym ry
sunku i subtelnych odcieniach szarości, ukazano
ówczesną stolicę naszego kraju. Ujęcie perspekty
wiczne jest bardzo kiepskie, ale przecież pokazanie
dali jest czytelne i jakże charakterystyczne: gęste,
strzeliste wieże kościołów (a było ich w XVI wieku
w Krakowie ponoć 72, w obrębie samych murów!),
ściany kamienic, dachy i okna, balkony, wykusze i
nieliczne postaci. Sami dostojnicy, w długich płasz
czach czerwonym i żółtym, obszytych futrem patrzą
na odlewnika z niewielką bródką, którego charak
terystyczne wygięcie ciała i nadstawianie ucha
wskazuje, iż w tym momencie uderzeniem wydoby-
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Ludwisarz - miniatura z Kodeksu Behema

wa dźwięk stojącego przed nimi dużego dzwonu.
Obok drugi i fragment trzeciego podobnej wielkości
- być może dostojnicy dokonują wyboru, który le
piej brzmi. Sam majster w błękitnym kaftanie i ciem
niejszych nieco pończochach, ma świetnie uchwy
coną minę fachowca, przekonanego o dobrze wyko
nanej pracy, polecającego swój „towar”. Na pierw
szym planie biały, mały piesek merdający ogonkiem,
dzwon-sygnaturka, okazały dzban z uchylnym
wieczkiem i mocarnym uchem, wielki lichtarz, dwie
drewniane formy (chyba?) i fragment kadzi na ogniu,
w której pomocnik z chochlą przygotowuje pewnie
stop na odlew kolejnego dzwonu. To młody chłopak
w czerwonym berecie i takichże getrach, białej blu
zie i niebieskim kaftanie. Odchylona głowa i wyraz
twarzy wskazują, że również przysłuchuje się roz
mowie a może nawet w niej uczestniczy. W głębi
podwórza dwóch giermków (dworzan) dźwiga nie
wielką skrzynię, dość ciężką, na co wskazuje pozy
cja ciała i sposób stawiania nóg. W otwartej bramie
ceglanego muru widać fragmenty wozów konnych.
Po prawej stronie tło dla postaci stanowi szara pla
ma domu z niewielkim oknem i czarną wnęką otwar
tych drzwi. Po lewej - fragment jasnej ściany w deli
katny natynkowy wzorek, z jasnożółtymi obramie
niami okien i boniami na narożach oraz okno z ma

przez wyraz twarzy, gesty, pozycję ciała. Być może
uchwycił podobieństwo jakiegoś rzemieślnika? Przy
kompletnym braku perspektywy (wprowadził ją na
dobre renesans) co zakłóca proporcje i kołysze jakby
obrazem, uchwycenie mimiki i powściągliwej gesty
kulacji, zwłaszcza majstra, musi robić wrażenie.
To szczególnie lubię w starych obrazach - tyle
pokazują ale i więcej można się domyślić. Statycz
ność zabija charakter, choć w późniejszych wiekach
kładziono bardziej nacisk na podobieństwo i szta
faż. Bajkowość i wielość miejsc nie do określenia
pozostała domeną średniowiecza.

leńką postacią wychylonej kobiety. Cały rysunek oto
czony ramką, w której górnych narożach dwa putta, po prawej dmący w trąbę, po lewej, śpiący, za
plątany w niewielki liściasty ornament.
Ten niewielki rysuneczek o wymiarach 17,6 x
14 cm, powstał, tak jak i kodeks, w latach 1505-1512
i jest jakby fotografią tamtych czasów, co w połącze
niu z innymi „obrazkami” z danej epoki, pozwala
pisarzom, scenarzystom itp. twórcom osadzić akcję
np. filmu w odpowiednich realiach. To ważne, ale
mnie szczególnie zachwyca dynamika scenki - au
tor postarał się aby postacie żyły, coś wyrażały, po

OKIEM PUZONA

PAŁAC DLA WNUKÓW
no przy takich pomysłach - nie zatrząść się z
wściekłości, a zarazem zdumieniu nad - najdeli
katniej mówiąc - nienajmądrzejszymi pomysłami
niektórych rodaków naszych.
Należę bowiem do tych, którzy starają się bez zacie
trzewienia patrzeć na narodowe dzieje, więc i na
spuściznę tychże - również, a może przede wszyst
kim, materialną.
Mało jest nacji w naszym świecie, które nie dozna
łyby nieszczęść niesionych przez wojny, rewolucje czy
okupacje. I jeśli nawet udałoby się takowe wskazać,
i tak wyszłoby na to, że również tam doznano strat,
mimo, iż opresji tak licznych, jakich nasza Rzeczpo
spolita zaznać musiała, nie było.
„Quius regio, eius religio” mawiali starożyt
ni Rzymianie. Maksyma owa - co by nie mówić przez wieki odnajdywała odzwierciedlenie także i
tu, nad Wisłą również w polskim pejzażu, w na
szej architekturze.
Kiedy w pamiętnym wrześniu roku 1939, wo
bec śmiertelnego zagrożenia ze strony niemieckiego
faszyzmu i bolszewickiego komunizmu, Polska zo
stała haniebnie opuszczona przez pewnych zdawa
łoby się sojuszników z zachodu, u schyłku drugiej ze
światowych wojen została przez nich na dodatek
zdradzona i pozostawiona na pastwę kremlowskiego satrapy. Była to swoista zapłata aliantów za wzię
cie na siebie przez Stalina głównego ciężaru wojny.
Wiadomo było, co najmniej od konferencji w Jałcie,
że Polska - choć formalnie nadal niepodległa - w

W historii naszej narodowej bodaj dwukrotnie
zapisano nazwisko „Sikorski”. Pierwszy raz, gdy na
arenie dziejów pojawił się generał Władysław, uczest
nik walk o niepodległość, potem minister, a w końcu
premier rządu RP i wódz naczelny podczas II wojny
światowej. Wbrew wielu publicystom i historykom
tenże Sikorski żadnym mężem stanu ni bohaterem
narodowym nie był, niesłusznie go więc w katedrze
wawelskiej pochowano. Z tego też powodu niektó
rzy donoszą iż słychać czasem dziwne odgłosy spod
krypty Srebrnych Dzwonów się dobywające, co pew
nie i zrozumiałe i możliwe...
Drugi ze znanych wszystkim Polakom Sikor
ski, to współczesny nam Radosław, do niedawna
totumfacko „Radkiem” zwany, najpierw uczestnik
walk na dzidy, topory i tomahawki w Afganista
nie, a dziś także jeden z ważniejszych ministrów
obecnego rządu. Ów Pan Minister, miast wypowia
dać się w materii, do której ma pono uzdolnienia i
na dodatek poważne obowiązki, huknął w opinię
publiczną niczym talib pancerfaustem w obłok, że
stolicy naszej do pełni szczęścia zburzenia Pałacu
Kultury i Nauki jeno brakuje, po czym Warsza
wiacy, w pełni ukontentowani, spozierać będą jak
ich ukochana syrenka pławić się będzie w sadzaw
ce urządzonej na miejscu niechcianej przez imci
Ministra budowli!!! Mimo, iż tonem żartobliwym,
czasem i nieco złośliwie, teksty moje piszę, nie chcę
obrażać ani wspomnianego Pana Ministra, ani
ludzi, którzy podobnie jak on myślą. Aliści - trud
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istocie będzie mieć nad sobą osobliwy czerwony pa
rasol, otwierany i zamykany tylko na Kremlu...
Tymczasem niemal 80 lat wcześniej w Amery
ce pojawił się nowy, nieznany wcześniej Europie, typ
miast. Niezwykle regularna siatka szerokich arterii
wyznaczała obszerne kwartały, w których zaczęto
wznosić coraz to wyższe i wyższe budowle. Było to
możliwe dzięki zastosowaniu nowych, nieznanych
dotąd technologii budowlanych, a koniecznych przy
tym, gdyż niemal nieustający amerykański boom
gospodarczy podbijał ceny parcel budowlanych,
zwłaszcza w centrach coraz to większych i większych
miast. Skoro grunty osiągały iście niebotyczne ceny,
to i wznoszone na nich budynki także — zda się nieba sięgać poczęły i w czasie, gdy na polskich zie
miach patriotycznie zachwycano się nad sprytem
Drzymały zamieszkałego w cyrkowym wozie, tam za oceanem - wznoszono budowle o kilkudziesięciu
kondygnacjach... Amerykanie — naród praktyczny —
wykorzystując tradycje europejskiej architektury
rezydencjonalnej z okazałymi wieżami i hełmami poczęli tworzyć własny ich model. Wznosząc zatem
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budynek stosunkowo wąski na niewielkiej parceli,
projektowali go na kilkadziesiąt pięter wysokości,
często wieńcząc ozdobnym hełmem - iglicą, wyso
kim co prawda proporcjonalnie do całego gmachu,
aliści gwałcąc tym uświęcone wielowiekową tradycją
architektoniczne wzorce i obyczaje.
Tak już jednak na tym świecie bywa, że burzyciele
starych porządków swoim postępowaniem w osłu
pienie wprawiają ludzi statecznych i spokojnych, jed
nakże - czy to się komu podoba czy nie zgoła - prze
cie obrazoburcze ich poczynania pozostają i z cza
sem stają się... normą i oczywistością.
Nie inaczej było z amerykańskimi „drapacza
mi chmur”, choć nikt nie przypuszczał chyba, że
naśladowców znajdą po latach w... bolszewickiej
Rosji!!! Tak, tak, Moiściewy! Nasz wielki sąsiad od co najmniej trzech stuleci, bez względu na
ustrojowy kształt, jest wielkim imperium, i - mimo
ogromnych - zdawałoby się - własnych możliwo
ści, z chęcią naśladuje tych, którzy mu imponują,
więc Amerykanów także (jeśli nawet nie zawsze
pozostaje to w zgodzie z zasadami wynikającymi
np. z praw autorskich). Tak więc czerwona Rosja
wznosić poczęła ogromne, wielopiętrowe gmaszy
ska, zwieńczone iglicami tak, jak niegdyś z peters
burskim pałacem Admiralicji za czasów carskich
uczyniono. I choć strzelistością i wysokością owe
budowle do swych amerykańskich wzorców nawią
zywały, detalami i klimatem wyrastały niewątpli
wie z bizantyjsko-nadwołżańskiego podłoża.
Kiedy po II wojnie światowej — z racji wcze
śniejszych, a wspomnianych ustaleń - Polska nie
jako zmuszoną została do „wszechstronnej brater
skiej współpracy” ze wschodnim sąsiadem, ten po
darował nam... pałac, taki jaki stanął wcześniej w
każdej ze stolicy republik rad. Złośliwi twierdzili,
że to dowód na uczynienie z PRL 17 republiki i choć
wiele na to wskazywało — mimo wszystko! - na
szczęście tak się przecie nie stało.
Gdy więc nadeszła do Warszawy wieść o tym
wielce osobliwym „darze”, bodaj Biuro Odbudowy
Stolicy (boć się przecie dopiero co z wojennych ruin
była podnosiła) powołało sztab naszych architektów
pod wodzą Józefa Sigalina, by przygotować miejsce
pod wielką budowlę, a i ją samą przeprojektować tak,
iżby mimo wszystko nosiła cechy typowo polskie. Nie
naruszając zatem ideowej wymowy dekoracji rzeź
biarskiej promującej wszem i wobec sojusz robotni
czo-chłopski w owych latach gromko i wszędy u nas
trąbiony, architekci nasi skorzystać postanowili z

najpiękniejszych tradycji architektonicznych dawnej
Polski, przede wszystkim zaś ze złotej zygmuntowskiej doby renesansu. Na zwieńczeniach budowli
pojawiły się zatem wolutowe attyki, maszkarony i
sterczyny rodem z krakowskich Sukiennic czy tar
nowskiego Ratusza, zaś podniebia kopuł i archiwolty portah w kasetony z rozetami, rodem z wawel
skiej Kaplicy Zygmuntowskiej, przyozdobiono. Te tyl
ko detale (a było ich znacznie więcej!) tudzież szereg
innych zmian i odejść od sowieckiego pierwowzoru
uczyniły architekturę Pałacu Kultury i Nauki nie
tylko znośną, ale i polską w wymowie i na wskroś
oryginalną bo przecie nigdzie indziej takiej formy
już nie powtórzono. Wartość całości podniosły jesz
cze niezwykle solidne wykonanie i zastosowanie do
brej jakości materiałów, zwłaszcza wykończenio
wych. A jeśli dodać do tego ulokowanie w „PeKiNie”
wielu niezwykle ważnych, potrzebnych ojczyźnie
miłej instytucji (np. Teatr Dramatyczny, Teatr Stu
dio, Muzeum Techniki, Muzeum Geologiczne, Pałac
Młodzieży, Sala Kongresowa itd., itp.) to nic dziw
nego, że pałac - mimo nieszczęśliwych politycznych
konotacji - jawi się jako obiekt szczególny w panora
mie nie tylko stolicy naszej.
Tak zaprojektowany i wzniesiony niezwykły
ów „pałac” stał się — nolens volens — jednym z sym
boli powojennej Warszawy, ba — nie tylko symboli!
Poprzez swoją wysokość, dopiero teraz pokonywaną
przez budowane w sąsiedztwie wyższe odeń gma
szyska, aż po dziś dzień stał się swoistym punk
tem orientacyjnym przybyszów z prowincji, dla któ
rych stolica jest jeszcze nieznaną...
Ale oto, po latach PRL-u nowa epoka nastała i
w zgodzie z wszelkimi zasadami rewolucji garstka
najbardziej zagorzałych jej zwolenników chce
zmieść z powierzchni ziemi to co z poprzedniej po
zostało, więc i PeKiN także! Nie bacząc zatem na
oryginalną formę architektoniczną praktyczność i
to co w tym gmachu się dobrego dla nas wszyst
kich dokonało przez ostatnie półwiecze, co ponie
którzy chcą zburzyć Pałac, bo źle im się kojarzy...
No cóż, ja wiem, że w domu powieszonego o szunrku się nie rozmawia, więc na takie dictum propo
nowałbym zakończenie raz na zawsze produkcji
alkoholu, bo gdy widzę bełkoczącego, powalonego
na ziemię przez wódkę człowieka (by tylko wspo
mnieć o takich konsekwencjach „spożywania”) na
prawdę niedobrze mi się robi...
Niektórzy zwolennicy burzenia przypominają
że pono sobór prawosławny w Warszawie wzniesio

ny za zaborczych czasów, tuż po I wojnie światowej
natychmiast zburzono na znak zrzucenia kajdanów
niewoli. Otóż nie jest to prawdą - burzenie cerkwi
rozpoczęli jeszcze Prusacy w roku 1915, gdy potrze
bowali materiałów do odlewu armat, więc dzwony i
blachy z cerkiewnych dachów zabierali. Kiedy więc
sobór od dobrych lat kilku bez dachu pozostawał, jego
opłakany stan myśl o rozbiórce nasunął, co natych
miast podlano patriotycznym sosem...
Można tylko żałować, że miast wyremontować
cerkiew tak postąpiono, bo dziś byłby pewnie war
szawski sobór jeszcze jednym znaczącym ośrodkiem
ekumenicznym i nie tylko...
Dzisiejszych „burzymurków” spytać by wypa
dało, czy wobec ich filozofii zburzyć trzeba li tylko
Pałac Kultury i Nauki? Kierując się ich intencjąmi
oczyścić by należało listy zabytków w naszym kra
ju np. z fortyfikacji stawianych ongi przez Austria
ków w Przemyślu czy Krakowie, albo cytadelę w
Warszawie. Przecie powstały one dla obrony zabor
czych interesów! Nie trzeba dodawać, że nikt dziś
nie traktuje owych fortyfikacji jako obcych pozosta
łości, a jedynie jako cenne zabytki XIX-wiecznej ar
chitektury militarnej! Mało tego, traktowane są
jako osobliwość, o europejskim znaczeniu, dobrej
przyszłości dla nich i miast w jakich się znajdują
przez to upatrując! W samej zaś stolicy — by ogra
niczyć te przykłady do kilku jeno - zburzyć by trze
ba kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży,
bo na cześć cara wzniesiony... A z najdroższej ser
com naszym katedry wawelskiej usunąć by trzeba
sarkofag króla Michała Korybuta, bo choć to król
Polski z okresu, gdy ponad wszelką wątpliwość
Rzeczpospolita Obojga Narodów niepodległą była,
ówże sarkofag monarchy zgasłego z przejedzenia
ufundował był cesarz Franciszek Józef I — zaborca,
lecz przez Krakauerów (i nie tylko!) do dziś z sen
tymentem wspominany...
Na szczęście — w medialnym rozgardiaszu gło
wy nie stracił warszawski urząd konserwatorski,
wpisując Pałac Kultury i Nauki do rejestru zabyt
ków, wraz z innymi przykładami architektoniczne
go socrealizmu. Niezależnie bowiem od tego, jak
oceniamy tamten trudny dla Polski okres, wykre
ślić go z naszych dziejów nie jesteśmy w stanie... A
urodę PeKiNu odkryją dopiero wnukowie tych, któ
rzy chęcią zburzenia go dziś pałają. Wtedy, za led
wie lat kilkadziesiąt Pałac stanie się zapewne taką
samą atrakcją Warszawy, jak stała się ongi w Pa
ryżu - paskudna skądinąd - wieża Eiffla...
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

Wnętrza dzikowskiego zaniku

DAWNA BIBLIOTEKA ZAMKOWA
Na parterze najstarszego, bo XV-wiecznego
skrzydła zachodniego zamku, pomiędzy kaplicą a
wnętrzami korpusu głównego mieszczą się dwie,
stosunkowo niewielkie komnatki. Obydwie nakry
te sklepieniem krzyżowym, ulokowane i połączone
z sobą amfiladowo, różnią się nieco rozmiarami.
Większa jest ta od północy, a mniejsza ta od strony
kaplicy. Obydwie są oświetlone pojedynczymi okna
mi ostrołukowymi umieszczonymi w ścianie zachod
niej. Mniejsza była prawdopodobnie połączona pier
wotnie z pomieszczeniem parterowym wieży (póź
niejszej kaplicy). Pozostałością owego przejścia jest
okno znajdujące się teraz w północnej ścianie ka
plicy. W ścianie wschodniej komnatki większej za
chowała się do dziś wysoka, zamknięta łukiem
ostrym wnęka, która jest śladem dawnego przejścia

(potem — może w XIX wieku — zamurowanego), wio
dącego do korytarzyka jaki od strony dzisiejszego
dziedzińca biegnie wzdłuż obydwu komnatek. Pier
wotnie w ścianie północnej tejże samej komnatki
większej nie było jakiegokolwiek otworu - była to
ściana zamykająca średniowieczny dwór wieżowy.
Dopiero tuż przed połową XVII wieku w ścianie tej
przebito otwór przejściowy wiodący do wnętrz par
terowych wzniesionego podówczas obszernego
skrzydła północnego (korpusu głównego obecnego
zamku). Wtedy też zamontowano zachowane do
dzisiaj kute w żelazie drzwi. Ich kształt i sposób
wykonania mogą sugerować, że niekoniecznie wy
konano je dopiero w XVII wieku. Możliwe, że są one
wcześniejsze. Forma owych drzwi świadczy o tym,
że pomieszczenia do jakich broniły dostępu nie mia

Biblioteka zamkowa - widok z 1917 roku

ły charakteru reprezentacyjnego - zapewne kryły
za sobą rodzaj skarbczyka, czy też zbrojowni.
Z XVII wieku pochodzą kute w żelazie okienni
ce z herbem Leliwa pod koroną. Taki herb, wykuty ze
stali i mosiądzu, umieszczono na wspomnianych
drzwiach wiodących do obydwu komnatek partero
wych skrzydła zachodniego z wnętrz skrzydła północ
nego; pochodzi on jednak z czasów znacznie później
szych, tj. z okresu przebudowy zamku dokonanej na
podstawie projektu J.M.Lanciego, tzn. z lat 1834-1835.
Tak, jak nie wiadomo do czego służyły te dwa
połączone ze sobą wnętrza w okresie istnienia dwo
ru wieżowego, tak nie wiadomo co mieściły później,
aż do lat 30-tych XIX wieku. Wspomniana przebu
dowa czy raczej odbudowa zamku ze zniszczeń po
wstałych podczas wojny polsko-austriackiej 1809
roku, oraz po ćwierćwiekowym później okresie jego
całkowitego opuszczenia, radykalnie zmieniła prze
znaczenie poszczególnych pomieszczeń rezydencji. To
właśnie po przebudowie Lanciego w zachodniej czę
ści korpusu głównego znalazły się apartamenty
mieszkalne właścicieli zamku — hrabiego na parte
rze, zaś hrabiny — na piętrze. W przypadku aparta
mentu hrabiego składał się on z gabinetu, gardero
by oraz sypialni i toalety. Takie przeznaczenie owych
kilku pomieszczeń zadecydowało o sposobie użytko
wania opisywanych tu komnatek średniowiecznych.
Wiadomo, że Jan Feliks Tarnowski (1777-1842)
od najmłodszych lat pasjonował się książkami - za
równo ich gromadzeniem jak i lekturą. Wiadomo też,
że jego ojciec Jan Jacek Tarnowski (1720-1808)
wzniósł w ostatniej ćwierci XVIII wieku prawe,
wschodnie skrzydło zamku. W zamierzeniu funda
tora miał to być pawilon, w którym biblioteka. Jeśli
nawet wtedy, za czasów starosty kahorlickiego w
Dzikowie istniała jakaś biblioteka, to był to zapew
ne skromny księgozbiór, którego rozmiary i klasę
trudno porównywać do tego, jaki na przełomie XVIII
i XIX stulecia zgromadził Jan Feliks. Ale nie roz
miary biblioteki zadecydowały o jej przeniesieniu
w latach 30-tych XIX wieku do komnatek w skrzy
dle zachodnim! Zadecydowała o tym niezwykła pa
sja bibliofilska wspomnianego już Jana Feliksa Tar
nowskiego, która sprawiła, że współtwórcy kolekcji
dzikowskiej trudno było sobie nawet wyobrazić choć
by chwili bez kontaktu z książkami. Kiedy więc w
zachodniej części parteru powstał apartament hra
biego, musiał sąsiadować z biblioteką. Ponieważ
obydwie przeznaczone na jej pomieszczenie komnatki nie były zbyt obszerne, a księgozbiór spory, jego

Szafa biblioteki zamkowej ozdobiona grafikami
królów i książąt polskich

właściciel polecił zaprojektować specjalne szafy obie
gające ściany dookoła. Ich zaprojektowanie nie było
zbyt łatwe, gdyż komnatki posiadają sklepienia
krzyżowe, ale projektant - najprawdopodobniej
Francesco Maria Lanci - znakomicie uporał się z
tym problemem. Szafy wykonane z drewna modrze
wiowego mają w swoich drzwiach ostrołukowe okna
przesłonięte ażurową, metalową, oksydowaną na
czarno, kratką z ozdobnymi elementami mosiężny
mi, m.in. sześcioramienną gwiazdą i półksiężycem.
Na narożach szaf w płytkich płycinach za szkłem
zamontowano wykonany w roku 1702 miedzioryt niczy cykl portretów władców polskich od tych le
gendarnych poczynając (Piast, Lech), na królu Au
guście II kończąc. Szczególnie interesująca jest szafa
środkowa stojąca na ścianie południowej biblioteki
graniczącej z kaplicą zamkową. W jej wnętrzu nie
ma półek, ale... osobliwy peryskop! Jan Feliks Tar
nowski był tak zapalonym bibliofilem, że nie chciał
opuszczać towarzystwa swoich ukochanych ksiąg
nawet na czas mszy świętej odprawianej w zamko
wej kaplicy. Podczas trwania nabożeństwa hrabia
siedział w swojej bibliotece, „uczestnicząc” za pośred
nictwem peryskopu...
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Pod oknem ustawione jest piękne neogotyckie biur
ko, należące do kompletu mebli bibliotecznych.
W tej samej komnatce, naprzeciwko okna, w
ścianie wschodniej, znajduje się piękny, choć skrom
ny w formie neogotycki kominek wykonany z czar
nego marmuru. Powstał on w czasie przebudowy
zamku w latach 3O-tych XIX wieku, a zaprojektował
go zapewne również F.M.Lanci.
Całość wyposażenia dwóch komnatek średnio
wiecznych uzupełnia kilka oprawionych grafik za
wieszonych nad wyjściem, przypominających słyn
ne wydarzenia, m.in. wjazd poselstwa polskiego do
Rzymu w 1636 roku.
Biblioteka zamkowa funkcjonowała w tym
miejscu, tj. na parterze skrzydła zachodniego zam
ku do roku 1911, kiedy ówczesny właściciel Dziko
wa postanowił przenieść cenny księgozbiór do Sali
Sejmowej mieszczącej się w centralnym miejscu pię
tra korpusu głównego rezydencji. Dla pomieszcze

nia tu biblioteki wykonano i ustawiono wzdłuż ścian
Sali Sejmowej okazałe, monumentalne wręcz sza
fy, zaprojektowane przez znanego architekta kra
kowskiego Franciszka Mączyńskiego. W dawnej bi
bliotece Jana Feliksa ulokowano część archiwum
rodowego Tarnowskich, które przechowywano tu
taj do roku 1944.
Potem, gdy w zamku znalazła się szkoła rolni
cza, w dwóch komnatkach parteru pomiędzy kaplicą,
a dawnym gabinetem antycznym, urządzono biblio
tekę szkolną. Być może dzięki temu do naszych cza
sów przetrwały autentyczne meble zaprojektowane
i wykonane na polecenie Jana Feliksa Tarnowskie
go. I chociaż w wielu przypadkach zostały one uszko
dzone, podobnie jak inne elementy wyposażenia,
dawna biblioteka jest dziś na dobrą sprawę jedynym,
obok pomieszczenia dawnego archiwum rodowego,
zachowanym autentycznym wnętrzem z czasów
świetności dzikowskiego zamku.

ALEKSANDRA JANAS

Moje refleksje

SZOPKA
Szopkę betlejemską wymyślił św. Franciszek, by
unaocznić współczesnym sobie, w jakich warunkach
narodził się Jezus Chrystus, by wstrząsnąć sumie
niami bogatych mieszczan Asyżu, a biednych wes
przeć w ich niedoli. Sam całym życiem udowadniał
jak przemijające są bogactwa i zaszczyty, jak nieważ
ne wobec wieczności. Oczywiście, miał dar głębokiej
wiary, pokory i bezgranicznego zaufania do Boga,
łaskę, której dostępują niehczni, nazywani przez po
tomnych szaleńcami Bożymi. Był szalony, ale jak pięk
nie - został świętym, był wielki — zna go cały świat,
był umiłowany—otworzyły mu się Chrystusowe rany.
Potem miał je Ojciec Pio, cierpliwy, skromny i cier
piący, Teresa Neiman i inni ukochani przez Boga, bo
dla Boga żyjący. Święci i błogosławieni, najczęściej
biedni, poniżani, cierpiący; najczęściej sami świado
mie wybierający takie życie...
Niesłychanie poruszają mnie te postaci. Pocią
gają i zachwycają ale i... zadziwiają.
Skąd mieli taką siłę, by nie bać się śmieszności,
drwin i braku akceptacji, skąd czerpali moc, by prze
trwać dokuczliwy ziąb, niewygody, niedostatek, cza
sem i głód... Skąd odporność na choroby, kalectwa,

odrzucenie? Mieli przecież takie samo ciało, które lubi
ciepło, sytość, wygodę, mieli te same potrzeby, a jed
nak porzucili wszystko. Może wtedy były inne czasy,
mody, wiara w Boga w społeczeństwie żarliwsza? Nie
stety, nie—wystarczy poczytać prace historyczne ana
lizujące władców, podboje, bitwy i ich bohaterów; syn
tezy epok czy społeczeństw poszczególnych części
Europy. Liczyły się władza i pieniądz, zaszczyty i bo
gactwo - trendy jakże nam znane we współczesnym
świecie. A więc CO to było? Myślę, ze to był ich WY
BÓR, w którym czuje się polec Boży. Oni wybrali Jego
ale i ON ich wybrał. Obdarzył charyzmą by wytrwa
li w postanowieniu, nieśli swój krzyż i byli świadec
twem Boga na ziemi. Czasem towarzyszyły temu zna
ki - św. Franciszek (potrz: Orgelbrand) urodził się też
na sianie w stajni, usłyszał głos: odbuduj kościół mój,
nawiedzały go prorocze sny... czytelne znaki powoła
nia. Jakie to proste i... jakże trudne!!!
Powstała więc stajenka, początkowo właściwie
żywa scenka, bo braciszkowie tworzyli postacie: Ma
ryję, Józefa, pastuszków, anioły; były też żywe zwie
rzęta — osioł, wół, owce. Podobało się to, zwłaszcza
dzieciom a wieść o unaocznianiu Bożego Narodzenia

rozniosła się poza Asyż, na całą Italię, potem i Euro
pę. Weszła do tradycji w kościele katolickim, jak i opo
wiadające o tym zdarzeniu pieśni, zwane u nas kolę
dami, potem choinki, bombki, świece i światełka. Ale
nie chodzi przecież tylko o plastyczny obrazek - z fi
gurkami z drewna, gliny, kamienia i porcelany czy
też żywymi osobami i zwierzętami, na co moda znów
wraca, bo, słyszy się, że w większych miastach bywa
nawet przy kilku kościołach czy wspólnotach. Cieszy
my się: jaki fajny osiołek, och i te śliczne baranki, a
tam patrz: żywe dziecko śpi na kolanach, otulone w
koce, a obok i żłób i sianko. Och, pięknie!
Pięknie, dobrze, ale przecież nie tylko, a może
wcale, nie o doznania estetyczne chodziło św. Fran
ciszkowi. On chciał nam pokazać Boga wcielonego
w dziecko, narodzonego z kobiety, mającego te same
oczy, włosy, ciepłotę, potrzeby. Człowieka, który miał
zbawić świat, wyzwolić naród wybrany, przeżyć aż i
tylko, 33 lata, pośród rodziny a potem wśród aposto
łów, uczniów, rzesz słuchaczy. Przyszedł do społeczeń
stwa i do każdego z osobna, do ludów ale i nas sa
mych. Zapominamy o tym. Zapominamy, ze żył
skromnie i ciężko pracował, że zadowalał się mini
mum i pokazywał jak żyć i PO CO tu jesteśmy.
Szopka, teraz niewielka murowana, wolno sto
jąca kaplica, zwana Porcjunkulą, to jedna z atrakcji
przepięknej, ogromnej, barokowej bazyliki Matki Bo
żej Anielskiej, wzniesionej dookoła niej. Wielki kościół

nad malutkim, choć to budowla mając ok. 9 m wyso
kości i mogąca pomieścić z 50 osób. Fronton zdobią
kolorowe, przecudne freski, przedstawiające Maryję
z Jezusem, adorowanych przez aniołów. Wewnątrz
ślady wieków zachowane fenomenalnie, (jak ciała
świętych, zwłaszcza św. Klary). Ścianę ołtarzową zdo
bią majestatyczne gotyckie, wielofiguralne, kolorowe
scenki, malowane bezpośrednio na tynku, z dominu
jącą sceną Zwiastowania pośrodku. Pozostałe ściany
kamienne, z metalową kratą oddzielającą prezbite
rium, za którą wnęka związana bezpośrednio z osobą
świętego.
Teraz domeczek to zabytek - pamiątka sama w
sobie, szopki przygotowuje się gdzie indziej; być może
są piękniejsze niż w Polsce, bogatsze, a na pewno
inne...Warto by tam pojechać w okresie świątecznym,
choć to polskie Święta słyną wszędzie, z naszą ob
rzędowością, kolędami, kuchnią...
Szopka betlejemska, pozbawiona najważniej
szych postaci, swego przesłania i treści religijnych,
stała się szopką nabierającą innego znaczenia: hecą,
zabawą. Do niedawna jeszcze były modne i bardzo
popularne szopki noworoczne. Najczęściej wierszowa
ne, dowcipne, nierzadko z ironią przedstawiały polską
rzeczywistość minionego roku. Słowa, wkładane w
usta lalek, kukiełek, bądź pacynek, były odzwiercie
dleniem problemów gospodarczych i społecznych, bo
lączek tej czy innej grupy zawodowej, nietrafnych wy

Bazylika św. Franciszka w Asyżu

powiedzi, gaf towarzyskich, lapsusów słownych czy
sytuacyjnych itp. W dobie jednego, potem dwóch pro
gramów telewizyjnych, stanowiły ważny element roz
rywki sylwestrowej nocy czy pierwszego dnia nowe
go roku. W PRL-owskiej rzeczywistości nie dotykały
tych najważniejszych spraw politycznych i gospodar
czych, jeśli już - to w aluzyjnej, mocno zakamuflowa
nej formie. Wiadomo - cenzura.
Od lat 90-tych szopki, kabarety, showy zaczęły
obśmiewać wszystko i... wszystkich. Pojawiło się Pol
skie Zoo, ze znakomitymi tekstami Marcina Wolskie
go i świetną grą Kryszaka i Zaorskiego. Był dowcip,
celność określeń i wiele ironii, choć i pojawiał się
przytyk i cierpki komentarz. Tak, jak i w super do
pracowanym muzycznie i choreograficznie, kreowa
nym przez znakomitych aktorów Kabareciku Olgi
Lipińskiej. Tam było już więcej sarkazmu, obnaża
nia hipokryzji i dosłowności odniesień do poszcze
gólnych faktów. Ale za to w jakiej oprawie i wykona
niu! Majsterszyk! I to się komuś nie podobało, bo po
przeszło 20 latach spadło z anteny.
Co za to mamy!? Wszystko i... nic. Piętnuje się
każdego, kto czymś się zapisał dookoła w pamięci
dziennikarzy i pismaków, albo im podpadł, wszyst
ko opatrzone odpowiednim komentarzem. Niestety,
nie jest to dobrotliwe grożenie palcem ale często szy
derczy przytyk, obśmianie bądź wręcz zniewaga. Naj
pierw był dziwny Cejrowskiego WCKwadrans. Sza
nuję jego poglądy (sama mam podobne), ale nie ja
kość i sposób wypowiedzi. Było to momentami nie
smaczne i chamskie, dobrze, że poszedł w wędrówki
po świecie i „sprzedaż” wartości etno- i kulturoznawczych. (Robi to znakomicie, z przyjemnością oglądam
teraz jego programy). A potem posypały sie jak z wor
ka programy bez cenzury, tabu, świętości - wszelkie
niby-wywiady, showy, wypytywanki z pierwszym,
szokującym Na każdy temat, potem Kubą Wojewódz
kim, Szymonem Majewskim, Maglem towarzyskim
i wieloma innymi, nastawionymi na przyciągnięcie
widza, poprzez najbardziej osobiste, intymne wręcz
wyznania, by upublicznić to co prywatne i tylko moje.
Prawdziwe czy... prawdopodobne, a nawet zmyślo
ne, nie ważne...
A więc robimy zadymę, szopkę na co dzień. Już
nie raz w roku w świątecznym okresie i wiązanej
mowie, nie z dowcipem i humorem, ale mocno, do
sadnie, z epitetami. Przede wszystkim obscena - bo
to było zakazane, bo były granice a w TV i prasie
obowiązywała wysoka kultura. Teraz króluje róbta
co chceta i choćby jak Owsiak próbował zatrzeć ten
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Św. Franciszek karmiący gołębie

chybiony slogan, on już żyje swoim życiem, a ten
nadęty, były rokendrołowiec pozostanie, mimo zasług
WOŚ, synonimem kiczu i bezmyślności. Bo jego szop
ka ma się nijak do inteligentnej szopki noworocz
nej, która aluzyjnie nawiązywała do betlejemskiej
stajenki, do której przychodzili przedziwni goście,
chwaląc, ganiąc, informując, narzekając itd.
Szopka św. Franciszka niosła światło, radość
i pokój, miała przesłanie i cel. Dlatego zachodzimy
do kościołów by oglądać stajenki, podziwiamy ich
piękno, pomysłowość wykonania, wystrój, często dy
namikę - coś się kręci, przesuwa, obraca. Często
są to tradycyjne wędrówki, nie tylko z dziećmi. To
warzyszy im zaduma, modlitwa, pozytywne wra
żenia. Szopki z prasy czy telewizji dopadają nas
same, gonią czy tego chcemy czy nie - słuchając
radia czy czytając gazetę. Są wszechobecne, natręt
ne, nieistotne, niebudujące. Przemijając, niepo
trzebnie zaśmiecają nasz umysł. Szopka betlejem
ska pozostaje w sercu i pamięci. Pamiętamy o niej
przez cały rok, choć rok liturgiczny przynosi nowe
zdarzenia z życia Jezusa, świątynie zmieniają wy
strój i dekorację. Syn Boży narodził się raz i na za
wsze i TA szopka pozostanie pierwszą, prawdziwą,
najważniejszą. Wiemy o tym, choć kolędy zamieni
liśmy teraz na pieśni wielkopostne.

ALEKSANDRA JANAS

Mój ulubiony obraz

TCHNIENIE WIOSNY
Sztuka to PIĘKNO zamknięte w obrazie,
rzeźbie, architekturze, detalu i wielu innych rze
czach. Zachowane w kamieniu, na płótnie, w przy
rodzie; utrwalone przez dłuto, pędzel, aparat fo
tograficzny, ręką ludzką lub Boską. To coś, co za
chwyca, zatrzymuje, każę pomyśleć, podelektować,
westchnąć. Nie ma człowieka, który nie byłby czuły
na doznania estetyczne, bądź sam tego w życiu,
czasem wielokrotnie, nie doświadczył. Przyrodę
podziwiamy o każdej porze roku, choć mamy ulu
bione miesiące czy miejsca.
To samo dotyczy dzieł, które wyszły spod ręki
artysty. Mam wiele takich, które mi się podobają,
które podziwiam, ilekroć mam okazję czy możliwość
oglądania w oryginale czy reprodukcji książkowej.
Jest wszak jeden, którego w oryginale nigdy nie wi
działam, a który o sobie zapomnieć nie pozwala. To
Tchnienie wiosny Witolda Pruszkowskiego, przecho
wywany we Lwowskiej Galerii Obrazów, a więc je
den z tych dzieł sztuki, które granica pozostawiła
poza Polską.
Wiosnę wielokrotnie utożsamiano z kobietą. To
ona, piękna, młoda dziewczyna wnosi w martwą
przyrodę życie, budząc ziemię, drzewa, kwiaty, mo
tyle... Jest smukła, uśmiechnięta, dynamiczna. Choć
ziemię pokrywa jeszcze miejscami śnieg i niektóre
gałęzie nie pęcznieją sokami, inne już odsypane kwie
ciem, zachwycają bladym odcieniem różu i mnogo
ścią płatków. Te cuda czyni wiosna-dziewczyna do
tykając nieba, drzew, wiatru. Kroczy piękna i naga,
otulona promieniami, w mgiełce słonecznego pyłu,
ukrywając w tej poświacie swą intymność. Podob
nie jak i druga wyłaniająca się z ziemi dziewczęca
postać. Opromieniony przód tej kobiety zlewa się z
blaskiem słońca tworząc centralną, jasną plamę,
która kontrastuje z płaszczem długich włosów roz
wianych dookoła kroczącej, szczęśliwej dziewczyny.
Na wpół realna kobieta wstaje jak ze snu, czuje w
sobie życie i je daje. Wyłaniając się z ziemi staje się
życiem, które ożywia przyrodę. Jeszcze nie widzimy
jej twarzy, ani nóg, jeszcze nie kroczy pewnie przez
ziemię, ale już wiemy, że wkrótce napełni przyrodę

blaskiem, ciepłem, pięknem. Na ziemi zeschłe liście
i śnieg, ponad pannami kwiaty i motyle.
Patrząc na ten obraz czuję kwietniowe słońce i
zapach ziemi, która wkrótce zazieleni najmniejszy
skrawek pół. Uśmiecham się do siebie, czuję się
piękną i młodą, jak ta dziewczyna machająca ręka
mi, dotykająca gałęzi i kwiatów, jakby wytrząsająca
z kryjówek motyle. Jej pełna radości twarz, rozchy
lone usta mówią: budźcie się, wstawajcie, już pora.
Ten obraz jest piękny! Sam w sobie i w symbo
licznym ujęciu. Podoba mi się taki pomysł na wio
snę, na dynamiczną, szaloną dziewczynę, która tak
kocha świat, że pędzi nago, nie bacząc na chłody
panoszącego się jeszcze przedwiośnia, by dać lu
dziom radość i szczęście. Obraz utrzymany jest w
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tonacjach brązu i ciepłej bieli - dominuje sepia i
ecru. Brązy to jesienne pozostałości, to suche liście
i łodygi traw. Biel to domena zimy, ale tu jest ona
złamana odcieniami beżu i sieny, miejscami prze
świtującej zieleni traw i delikatnego różu kwiecia.
Odrobiny nieba, widoczne poprzez kwiaty drzew,
są błękitne, stąd pełne słońce, które ogrzewa plecy
jednej, a budzi drugą z postaci i rozświetla centralną
część kompozycji. Jest to obraz olejny, na płótnie o
wymiarach 202 x 141 cm.
Choć w czasach Pruszkowskiego królował aka
demizm, on pozostał romantykiem. W swych czę
sto symbolicznych obrazach, operował światłem jak
impresjoniści, rozprowadzając jednak farbę leciut

kimi pociągnięciami pędzla. Był wszechstronny,
znakomity w obrazach olejnych i pastelowych, na
tchnienie czerpał z ludowej obrzędowości, wierzeń,
legend i baśni, a wiele obrazów inspirowanych jest
twórczością Słowackiego bądź Krasińskiego, łącząc
elementy realizmu i romantycznej nastrojowości,
w czym pomagały mu ukochane przezeń chopinow
skie tony. Żył tylko 50 lat, stworzył dziesiątki pięk
nych obrazów, w tym kolejny mój ulubiony „Śmieć
Elenai”. Nie był doceniony za życia, choć zdobywał
nagrody i prestiżowe miejsca w międzynarodowych
wystawach. Teraz jego obrazy zaliczane są do naj
większych arcydzieł prekursorów nastrojowego
symbolizmu w sztuce polskiej.

OBSERWATOR

KINO MORALNEGO NIEPOKOJU
Kiedy przed rokiem 1989 nad całym życiem
Polaków, zwłaszcza publicznym, czuwała osławio
na cenzura, trudno było myśleć o swobodnym wy
rażaniu swoich poglądów, zwłaszcza tych, które nie
były zgodne (choćby odrobinę!) z obowiązującą pod
ówczas ideologią. Wyrażanie myśli nieprawomyślnych kończyło się, w najlepszym razie, zabloko
waniem jakiegokolwiek ich upowszechniania, a w
innych nieprzyjemnymi i dotkliwymi nieraz dla
autora konsekwencjami. Ta osobliwa uciążliwość
miała jednak pewne dobre strony. Nie chcę oczy
wiście nikogo przekonywać, że cenzura była po
trzebna i pożądana, niemniej obserwując obecną
wolność słowa owocującą m.in. pleniącymi się
wszędzie obscenami i wulgaryzmami, bluzganiem
i opluwaniem wszystkiego co ma jeszcze jakąkol
wiek wartość, można zauważyć, że jednak pewne
prewencyjne walory owa posiadała. Nieustanne,
przesadne i na wyrost, cenzorów czuwanie dopro
wadziło m.in. do arcymistrzostwa wielu autorów,
zwłaszcza teksów piosenek czy kabaretowych, któ
rzy nie chcąc narażać swoich utworów na okale
czenie czy wręcz eliminację, pisali w sposób zawoalowany, inteligentnie, tworząc prawdziwe ar
cydzieła literackie. Takie nazwiska z tamtych cza
sów jak np. Wojciech Młynarski czy Stanisław Tym
są i pozostaną synonimami wyjątkowych autorów,
mistrzowsko wyostrzonych czasami cenzury.

Bodaj w latach 70-tych ubiegłego wieku w pol
skim filmie pojawił się nurt nazwany kinem mo
ralnego niepokoju. Reprezentujący go twórcy — sce
narzyści i reżyserzy na warsztat twórczy wzięli waż
ne problemy natury moralnej współczesnego czło
wieka, jego rozterki pomiędzy być i mieć, pomiędzy
naciskiem wywieranym przez otaczającą i osacza
jącą rzeczywistość, a głosem własnego sumienia,
normalnym tradycyjnym wychowaniem, elemen
tarną przyzwoitością. Filmy tego nurtu nie były
rzecz jasna typowymi produktami kasowymi, wy
magały publiczności nie szukającej uciech czy roz
rywki, ale gotowej na przeżywanie, analizę, reflek
sję nad życiem i sobą samą. Na fali filmów o jakich
piszę, wypłynęła spora grupa znanych potem akto
rów i wielu innych współtwórców kina do dziś cie
szących się szacunkiem i uznaniem. Niewątpliwie
reżyserem od tamtych czasów wręcz utożsamianym
z nurtem etycznym polskiego kina jest Krzysztof
Zanussi, intelektualista, o złotoustym sposobie wy
sławiania się, nienagannie ubrany, w nieco anachro
niczne garnitury, znający kilka języków i obracają
cy się w wielkim, eleganckim świecie, z tej racji
będący niejako zaprzeczeniem stereotypowego wi
zerunku reżysera filmowego. To nic, że jego filmy
część publiczności określa mianem „zanudzi”, gdyż
większość dzieł nie jest strawna dla przeciętego
widza, to nic, że ma się czasem wrażenie, że sam

reżyser nie zawsze i nie do końca rozumie to, co
chciał nam przekazać - publika uważa go za takie
go, za jakiego on sam chce uchodzić.
W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się wokół
innego reżysera - Romana Polańskiego za sprawą
aresztowania go w Szwajcarii. Jak powszechnie wia
domo Polański przyjechał do kraju słynącego z ban
ków, zegarków i braku głowy państwa, by podczas
miejscowego festiwalu filmowego odebrać nagrodę
za całokształt swojej twórczości. Miało być podnio
śle, pięknie i miło, ale okazało się, że Szwajcarzy są
przede wszystkim gorliwymi urzędnikami, więc
miast pozwolić pławić się reżyserowi w ochach i
achach, postanowili wypełnić postanowienie sądu
amerykańskiego sprzed lat trzydziestu, zgodnie z
fredrowskim cytatem kładę areszt na waszeci.
Aresztowano więc Polańskiego z zamiarem eks
tradycji reżysera do USA. Powodem był wyczyn słyn
nego filmowca sprzed trzydziestu lat, a ściślej mó
wiąc gwałt jakiego dopuścił się wtedy, jako czterdzie
stolatek na trzynastoletniej dziewczynie. Gdyby cho
dziło o kogoś mniej znanego, czy wręcz tzw. szarego
człowieka, nikt nie komentowałby takiego wydarze
nia. Ot, facet dopuścił się czynu w całym cywilizo
wanym świecie ściganego prawem, więc nawet po
latach dopada go mocno spóźniona, ale jednak - spra
wiedliwość. Ale tutaj spotkała nas niespodzianka: z
jednej strony nieugiętość amerykańskich sędziów, z
drugiej zaś niesłychana obrona Polańskiego ze stro
ny znacznej części jego środowiska zawodowego.
Można oczywiście to zrozumieć, nawet z szacunkiem
odnieść się do solidarności ludzi, którzy z natury
swojej profesji są narcyzami i z reguły niechętnie
przyjmują sukcesy swoich kolegów, za to ich poraż

ki i potknięcia u niejednego wywołują„schadenfreude”. Można też przyznać rację tym, którzy twierdzą
że Polański już odpokutował swój czyn wieloma
wspaniałymi dziełami, że jest teraz starszym, do
biegającym osiemdziesiątki człowiekiem, że prowa
dzi od lat wzorowy tryb życia, posiada normalną ro
dzinę itd., itp. Należy także z szacunkiem podejść
do zdania tych, którzy współczują reżyserowi, że
mimo upływu lat, ta paskudna sprawa ciągnie się
za nim i nie daje mu aż dotąd spokoju.
Ale to co wygaduje część obrońców twórcy „Noża
w wodzie” jest nie do przyjęcia, wręcz kompromituje
tych ludzi! Opowiadają oni bowiem niestworzone
historie, broniąc sprawy, która nie jest możliwa do
obronienia. Wśród tych ostatnich obrońców Polań
skiego do kompletnego absurdu posunął się jednak
wspomniany K. Zanussi, który powiedział, że czyn
jego kolegi to przecież nic nadzwyczajnego, skoro
Połańskiemu do łóżka weszła 13-łetnia prostytutka
(!), sama niejako wręcz napraszając się o gwałt. Mu
szę przyznać, że jeśli o całej tej sprawie miałem do
tąd mieszane uczucia, to po tej wypowiedzi już ich
nie mam. Tak jak nie mam już żadnej wątpliwości,
że - biorąc pod uwagę wypowiedź pana Zanussiego
- nie zasługuje on na szacunek, jakim dotychczas
go otaczano, na mir czołowego moralisty polskiego
kina. Raz jeszcze bowiem, dość nieoczekiwanie, za
triumfowała filozofia Kalego, tak świetnie opisana
przez niezrównanego Henryka Sienkiewicza. Zaraz,
zaraz... Jak kiedyś nazwano ten nurt filmu polskie
go, którego Zanussi był czołowym twórcą i ideolo
giem? Kino morałnego niepokoju. No właśnie, cała
ta historia musi u normalnych ludzi budzić moral
ny niepokój, nieprawdaż?

OBSERWATOR

ZIMOWE (I NIE TYLKO) OBRAZKI
Kiedy ogląda się relacje telewizyjnych reporte
rów, kilka razy w ciągu roku do znudzenia powta
rzają się pewne żelazne tematy. Kiedyś, gdy w Pol
sce nie było wolnego rynku (i wielu innych rzeczy
wolnych) w grudniu, tuż przed okresem świątecz
nym, dzienniki telewizyjne podawały np. radosną i
ekscytującą wielu rodaków wiadomość: na redy por
tów w Gdyni i Szczecinie wpłynęły już statki z cy

trusami! Był to sygnał dla społeczeństwa, że nieba
wem będzie można kupić pomarańcze, a do herbaty
dodać plaster cytryny.
Takie i inne jeszcze wiadomości miały krzepić Pola
ków, że nie jest tak źle, a władza ludowa — czego by o
niej nie powiedzieć — choćby czasem o nich myśli.
Mijały lata, a wraz z odzyskaniem pełnej nie
podległości i wolnym rynkiem, systematycznie za-
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nikały dawne niedogodności i absurdy. Wydawać
by się mogło, że nie będzie już takich jak napisa
łem wyżej żelaznych tematów, spraw których ni
jak nie da się w Polsce ruszyć z martwego punk
tu, a jednak...
Sądząc po tym co „dzieje” się, albo raczej co
się „nie dzieje” w kwestii, którą mam tu na myśli,
można założyć się o każde pieniądze, że jeszcze
przez dobrych kilka, a może kilkanaście lat ten
temat będzie obecny w relacjach telewizyjnych.
Mam tu na myśli słynną zakopiankę, drogą łączącą
Kraków z Zakopanem.
Drogę tę zbudowano jeszcze w głębokim wie
ku XIX, gdy odkryta przez luminarzy kultury pol
skiej góralska wieś Zakopane stała się modna i z
każdym rokiem coraz częściej odwiedzana. Za bu
dową zakopianki poszła i kolej żelazna, bodaj w
roku 1883 doprowadzając tory aż do Chabówki.
Dzięki tym połączeniom, a i literaturze i prasie,
Tatry, Podhale, górale i Zakopane stawały się co
raz bardziej znane Polakom i coraz bardziej mod
ne. Na przełomie XIX i XX wieku dla wielu miesz
kańców Krakowa spędzanie świąt w Zakopanem
stało się czymś tak oczywistym, jak karp na wigi
lijnym stole; z biegiem lat, zwłaszcza po odzyska
niu przez Polskę niepodległości do Krakusów do
łączyła także i Warszawka, zyskując nad nimi co
raz większą przewagę.
Do II wojny światowej, kiedy samochód oso
bowy był w Polsce rzadkim zjawiskiem (w okresie
międzywojennym w całym kraju było zarejestro
wanych zaledwie ok. 4.000 samochodów osobo
wych i autobusów!), na górskie „wywczasy” jeżdżo
no głównie pociągami. Dopiero w dwadzieścia lat
po II wojnie światowej zakopianką zaczęły sunąć
coraz to liczniejsze auta osobowe. Z biegiem cza
su liczba samochodów sukcesywnie zwiększała się,
a w ostatnich kilkunastu latach wręcz gwałtow
nie, przy czym droga pozostała właściwie ta sama.
Drobne zmiany w postaci budowy dwupasmowej
jezdni na dwóch krótkich odcinkach Kraków - My
ślenice i Nowy Targ — Zakopane, przy tak wiel
kim natężeniu ruchu niczego nie dały, wręcz po
zostały niezauważone.
Tymczasem, obok rosnącej wręcz lawinowo
liczby samochodów poruszających się po polskich
drogach, przybywa nam wolnego czasu (słynne
najdłuższe weekendy nowoczesnej Europy, które
tylko Polacy są w stanie wydłużyć do... dwóch ty
godni!) oraz imprez organizowanych w Zakopanem
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(np. konkursy skoków narciarskich w ramach Pu
charu Świata, na które zjawia się pod Tatrami sto
tysięcy kibiców). Coraz więcej jest więc okazji do
kompletnego zakorkowania zakopianki i paraliżu
komunikacyjnego, gdyż na większej części swojej
długości trasa ta nie posiada tzw. dróg alterna
tywnych (podobnie zresztą jak większość głównych
dróg w Polsce). Siła Zakopanego i gór jest jednak
tak przemożna, że nikt nie rezygnuje z wyjazdu
do samiuśkich Tater. Skoro tak, to pewne jest, że
we wszystkich wydaniach programów informacyj
nych każdej ze stacji telewizyjnych pojawi się in
formacja o korkach na zakopiance, zwłaszcza w
dobie powrotów.
Dziwi mnie jednak anielska cierpliwość tych,
którzy ową sławną drogą jeżdżą co roku i godzą się
na taki stan rzeczy. Czy jest to normalne,by w kraju
chcącym uchodzić za europejski, jedyna droga do
najbardziej popularnego kurortu tak wyglądała na
dal? Dlaczego setki tysięcy, a może miliony ludzi nią
jeżdżący godzą się na to? Dlaczego nikt nie potrafi
podjąć stosownych decyzji? Przecież opisany stan to
kpina i totalne obnażenie bezsiły instytucji odpowie
dzialnych za budowę dróg w naszym kraju!
Swoistym komentarzem tego, co dzieje się z
zakopianką jest wiadomość jaka ostatnio nadeszła
od naszych przyjaciół - Słowaków: widząc niemoc
polskich drogowców uruchamiają oni specjalną li
nię lotniczą Warszawa - Poprad i Gdańsk — Poprad!
Za 40 euro będzie można w ledwie 2 godziny zna
leźć się w Tatrach. I jeśli operatywność naszych po
łudniowych sąsiadów będzie tak duża śmiem twier
dzić, że wielu z nas zacznie wybierać Tatry, ale sło
wackie. W końcu też są piękne...

OBSERWATOR

ŚWIĄTECZNE SZALEŃSTWO
mi, jakie udało się zebrać wolontariuszom i w trak
cie trwania rozmaitych aukcji. Miliony jakie wtedy
padają mogą zawrócić przeciętnemu zjadaczowi chleba w głowie, bo są to kwoty niewyobrażalnie wielkie
dla szarego Polaka. Patrząc jednak i analizując po
dawane w ekscytacji liczby, myślącemu człowiekowi
przychodzą refleksje, które takich wrażeń już zde
cydowanie nie powodują.
Przy podhczonych dziesiątkach milionów chciałbym nieśmiało zapytać, ile kosztuje ich pozyskanie?
Obawiam się, że gdyby ktoś policzył wydatki pono
szone na wielkie granie , mogłoby okazać się, iż kosz
ty Orkiestry są równie imponujące, jak efekty jej funk
cjonowania. He np. kosztuje druk plakatów, serduszek,
identyfikatorów dla wolontariuszy, puszek do zbiera
nia pieniędzy? Ile kosztują loty odbywane tej niedzie
li po całej Polsce przez pana Owsiaka pomiędzy róż
nymi miastami (dla orientacji — helikopter zużywa w
ciągu godziny lotu ok. 200 litrów paliwa)? Ile kosztu
je budowa estrad w tysiącach miejsc w Polsce, ile prąd
zużywany do koncertów? Ile kosztująhonoraria arty
stów występujących w ramach Orkiestry? Ile milio
nów złotych mogłaby pozyskać telewizja, gdyby nada
wała reklamy w czasie, gdy reklamuje i relacjonuje
poczynania Orkiestry? Jaką część zebranych pienię
dzy wykorzystuje fundacja WOŚP na swoje całorocz
ne funkcjonowanie? Takich pytań można zadać wię
cej i nie chodzi tu o „czepianie się” czy jakąś złośli
wość. Skoro skrupulatnie, co do grosza, fundacja
WOŚP podaje rezultat styczniowej niedzieli, powin
na podać też jej koszty.
I jeszcze jedno. W tę ostatnią niedzielę podano,
że na służbę zdrowia wydaj e się w Polsce rocznie 54
miliardy złotych. Tymczasem apologeci WOŚP robią
wrażenie, że ogólnonarodowa zbiórka pieniędzy
wręcz umożliwia przeżycie służby zdrowia. Moim
zdaniem smutne jest to, że nieudolność całej, bez
wyjątku, klasy politycznej sprawia, że system ochro
ny zdrowia w Polsce nadal wymaga skutecznych re
form i dofinansowania na poziomie potrzeb i nowo
czesnych procedur medycznych. W tym zakresie
żadna, ale to żadna orkiestra, choćby grała i sto lat
po skończeniu świata, tego nie załatwi.

Już od lat osiemnastu w jedną styczniową nie
dzielę ogarnia całą Polskę swoiste szaleństwo pod
tytułem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To
swoiste „pospolite ruszenie” Polaków, zwłaszcza tych
najmłodszych, po kilkunastu latach grania, stało się
niemal taką samą tradycją jak wigilia Bożego Naro
dzenia czy wielkanocny śmigus - dyngus. Przez kil
ka dni poprzedzających to wydarzenie telewizja pu
bliczna zapowiada je, nadając do znudzenia kiczo
wate logo imprezy i jej równie kiczowaty sygnał mu
zyczny. Przy okazji zapowiada ją guru WOŚP nie
odmiennie ubrany w czerwone portki, żółtą koszulę
i okulary w czerwonych oprawkach, autor i propa
gator powiedzonek zatrącających klimatem o wię
zienną grypserę (,,sie ma”, „róbta co chceta”, itp.).
A potem nadchodzi TA NIEDZIELAi telewizja ka
tuje orkiestrą wszystkich, niezależnie od tego, jaki mają
stosunek do całego przedsięwzięcia. W całym kraju zaś,
bez względu na pogodę, tysiące nastolatków zbierają
do kartonowych puszek na szczytny cel - zakup nowo
czesnej aparatury medycznej, której część polskich szpi
tali nie posiada i których pewnie długo nie mogłaby
nabyć. Przy okazji telewizyjnej relacji dowiadujemy się,
ileż to zebrano pieniędzy i zakupiono za nie nowocze
snej aparatury — często wypowiadają się w tej mierze
rodzice dzieci, które dzięki orkiestrowym zakupom zo
stały uratowane. Co prawda zdarzająsię czasem histo
rie z cyklu „qui pro quo”, gdy jakiś szpital otrzymuje
sprzęt, którego nie sposób wykorzystać, bo... brak w tej
instytucji takiego oddziału i takich specjalistów, ale nie
bądźmy drobiazgowi! Orkiestra, która ma ponoć grać
do końca świata i jeden dzień dłużej (ciekawe, jak to
zrobi?), dostarcza niedoinwestowanej i trapionej tysią
cami problemów polskiej służbie zdrowia sporo niezbęd
nych urządzeń, bez których leczenie byłoby znacznie
trudniejsze. Innym, kto wie czy nie najważniejszym
efektem działań WOŚP, jest zaangażowanie tysięcy mło
dych Polaków do bezinteresownego działania na rzecz
innych, a przy okazji oderwanie ich, choćby na parę go
dzin od komputera. To bardzo, bardzo wiele, ale każdy
medal ma dwie strony - sławna Orkiestra również.
Media, zarówno w trakcie owej styczniowej nie
dzieli, jak i w kilka dni po niej, ekscytują się kwota
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ADAM WÓJCIK-ŁUŻYCKI

ZNOWU WIOSNA!
Śniegu się latoś namnożyło:
od świąt pamiętnych napadało.
Przez dwa miesiące rozłożyło
aż się nam życia odechciało....
I zamiast życiem się zachwycać
niczym kowboje hen, na prerii
to potomkowie Mickiewicza
zażyć musieli wprost... Syberii!

Tu w naszym miłym Tarnobrzegu
mrozów siarczystych było mało.
Za to od Ocic hen, do brzegu
Wisły śnieżyło, że aż biało!

Wszyscy więc mieli dosyć oto
nadmiaru niebiańskiego puchu.
Woleli wkoło zwykłe błoto
Damy już miały dość kożuchów.
I kiedy wciąż zapowiadano
opady złośliwego śniegu,
Pewnego dnia o piątej rano
nadeszła wiosna w Tarnobrzegu.

Odtąd wygrzewać będziem gnaty
w promieniach wiosennego słońca.
I Bartoszowej lont armaty
Zobaczym do samego końca.

Puszczą na drzewach wszystkie pąki
i zazielenią się leszczyny,
na polach zjawią się skowronki
i piękne staną się dziewczyny.
Znów nam ubędzie sporo lat
jak wyśpiewują wciąż Skaldowie.
Czyż wiosna to nie życia kwiat ?
No niechże każdy mi to powie...
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Szkoła strzelecka - miniatura z Kodeksu Baltazara Behema
Na okładce: str. I. Tchnienie wiosny - obraz Witolda Pruszkowskiego,
na str. 4. Pracownia malarza - miniatura z Kodeksu Baltazara Behema

Zdjęcia: archiwum MHMT.
Opracowanie redakcyjno-techniczne i skład komputerowy: Andrzej Kaczorowski.
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Druk: Drukarnia TELTAR, Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a, tel./fax 015 823-40-21, e-mail: drukarnia@teltar.pl
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